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ONTWERPAANBEVELING VAN HET EUROPEES PARLEMENT AAN DE RAAD

betreffende de onderhandelingen over het kaderbesluit ter bestrijding van racisme en 
vreemdelingenhaat
(2007/XXXX(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de ontwerpaanbeveling aan de Raad, ingediend door Martine Roure namens de 
PSE-Fractie, betreffende de onderhandelingen over het kaderbesluit ter bestrijding van 
racisme en vreemdelingenhaat (B6-XXXX/2007),

– onder verwijzing naar zijn stellingname van 4 juli 2002 inzake de bestrijding van racisme 
en vreemdelingenhaat1,

– gezien het gemeenschappelijk optreden 96/443/JBZ ter bestrijding van racisme en 
vreemdelingenhaat,

– gezien het voorstel van de Commissie voor een kaderbesluit van de Raad betreffende de 
bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat (COM(2001)664)2,

– gezien het voorstel van de Raad van 2005, genaamd "Compromis van Luxemburg" 
(documenten 8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24; 8994/1/05 REV ADD 1 DROIPEN 1),

– gezien het voorstel van de Raad van januari 2007 (document 5118/07 DROIPEN 1),

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 16 
december 1966, inzonderheid artikel 20, lid 2,

– gezien het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van 
rassendiscriminatie van 21 december 1965,

– gezien het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten 
verbonden met elektronische netwerken van 28 januari 2003 betreffende de 
strafbaarstelling van handelingen van racistische of xenofobische aard verricht via 
computersystemen3,

– gelet op artikel 114, lid 3 en artikel 94 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
(A6-0000/2007),

A. overwegende dat in de jaarlijkse rapporten van het EUMC (Europees 
Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat), de vergelijkende rapporten 
over racistische misdrijven en de twee recente rapporten over antisemitisme en 
islamofobie is aangetoond dat racistische misdrijven in alle lidstaten een blijvend en 

  
1 PB C 271 E van 12.11.2003, blz. 558.
2 PB C 75 E van 26.3.2002, blz. 269.
3 Verdragen van de Raad van Europa, STCE nr. 189.
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constant probleem zijn en dat naar schatting meer dan 9 miljoen personen in 2004 het 
slachtoffer zijn geworden van een racistisch misdrijf,

B. overwegende dat 2007 is uitgeroepen tot het Europees Jaar van gelijke kansen voor 
iedereen en dat in dit jaar bijzondere aandacht moet worden besteed aan de bestrijding van 
alle vormen van discriminatie,

C. overwegende dat er in alle lidstaten weliswaar wetgeving bestaat ter bestrijding van 
racisme en vreemdelingenhaat maar dat de verschillen in deze regelgeving groot zijn; dat 
deze verscheidenheid noopt tot een harmonisering op Europees niveau om racisme en 
vreemdelingenhaat over de grenzen en in Europa in het algemeen beter te kunnen 
bestrijden,

D. overwegende dat ondanks enkele jaren van onderhandelingen de Raad nog altijd niet tot 
een akkoord is gekomen over dit voorstel voor een kaderbesluit,

E. overwegende dat het Duits voorzitterschap, na een reeks consultaties waaruit de 
overtuiging is voortgekomen dat alle nationale delegaties tot een akkoord willen komen, 
het voornemen kenbaar heeft gemaakt de onderhandelingen over het kaderbesluit 
betreffende de bestrijding van racisme weer te willen oppakken en de goedkeuring van dit 
kaderbesluit tot een van de prioriteiten van het voorzitterschap heeft gemaakt,

F. overwegende dat de huidige tekst het resultaat is van vele jaren onderhandelingen en moet 
dienen als uitgangspunt voor uitgebreidere Europese wetgeving op dit gebied,

G. overwegende dat het Europees Parlement zijn advies van 4 juli 2002 heeft gebaseerd op 
het oorspronkelijke voorstel van de Commissie uit 2001 en dat de huidige tekst tot stand is 
gekomen na moeizame onderhandelingen en bijgevolg grondig afwijkt van de 
oorspronkelijke; derhalve van mening dat het opnieuw moet worden geraadpleegd over de 
thans in de Raad besproken tekst,

H. overwegende dat goedkeuring van dit kaderbesluit zal leiden tot annulering van 
gemeenschappelijk optreden 96/443/JBZ en het kaderbesluit derhalve niet minder 
ambitieus mag zijn,

1. doet, in aanmerking genomen dat het Duits voorzitterschap de Raad heeft voorgesteld de 
onderhandelingen voort te zetten op basis van een op 15 januari 2007 ingediende tekst, de 
Raad de volgende aanbevelingen:

a) een krachtig politiek signaal geven ten gunste van een Europa van de burgers en 
zorgen voor een maximale bescherming van de grondrechten door een derde 
mislukking met dit voorstel voor een kaderbesluit te voorkomen;

b) ervoor zorgen dat dit kaderbesluit een Europese toegevoegde waarde krijgt in 
vergelijking met het gemeenschappelijk optreden van 1996 en niet blijft beperkt tot 
een combinatie van diverse nationale standpunten;

c) de lidstaten bij de goedkeuring van het kaderbesluit de gelegenheid geven een 
verklaring op te stellen volgens welke zij de ontkenning of grove bagatellisering van 
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de strafbare feiten in kwestie strafbaar stellen als deze misdrijven als zodanig zijn 
aangemerkt in een nationale wetgeving of door een nationale gerechtelijke instantie 
van die lidstaat of een internationale rechtbank;

d) een scherper omlijnde en duidelijker definitie geven van de uitzonderingen en de 
mogelijkheden om bepaalde gedragingen van het strafrecht uit te sluiten, met name 
met betrekking tot gedragingen die zijn gericht tegen een op grond van godsdienst 
gedefinieerde groep of een lid van een dergelijke groep;

e) het begrip verstoring van de openbare orde uitsluiten van de strafbare feiten omdat dit 
begrip niet precies is gedefinieerd;

f) de mogelijkheid om van het beginsel van de dubbele strafbaarheid af te wijken 
handhaven om wederzijdse rechtshulp tussen de lidstaten bij de vervolging van 
racistische en xenofobe gedragingen en de bestrijding van grensoverschrijdende 
racistische bewegingen als essentieel onderdeel van het compromis mogelijk te 
maken;

g) een non-regressieclausule opnemen, zoals die in artikel 6 van Richtlijn 2000/43/EG 
van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming1, om te voorkomen dat 
het kaderbesluit bij de tenuitvoerlegging leidt tot afzwakking van de bestaande 
bescherming;

h) ervoor zorgen dat de uitvoering van het kaderbesluit niet indruist tegen enige 
verplichting uit hoofde van het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van rassendiscriminatie van 21 december 1965;

i) zorgen voor een goede tenuitvoerlegging van het kaderbesluit door in de rapportage 
van de Commissie het advies van het Bureau voor de grondrechten en van de 
betrokken NGO's op te nemen overeenkomstig het model in Richtlijn 2000/43/EG;

j) een allesomvattend wettelijk kader ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat 
creëren door te zorgen voor snelle goedkeuring van een horizontale richtlijn inzake de 
bestrijding van discriminatie overeenkomstig artikel 13 van het Verdrag waarin wordt 
voorzien in doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling te doen toekomen aan de Raad en - ter 
informatie - aan de Commissie, alsmede aan de parlementen en regeringen van de 
lidstaten.

  
1 PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22.


